01. april 2012

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

Ponedeljek

Frančišek Paolski

01.04.

02.04.

Torek
03.04.

Sreda
04.04.

Četrtek
05.04.

Petek
06.04.

Sobota
07.04.

NEDELJA
08.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta, Ano in Antona Veber
ob 10h za +Stanka Arnšek, obl.
- pri drugih dveh mašah blagoslov zelenja
ob 19h za +Marijo Toplak, obl.
Rihard

ob 7h za +Franca in Antonijo Vengust, obl.
ob 19h za +Marijo Jezovšek, osmina
Izidor Seviljski

ob 7h

za rajne Lešnikove iz Hramš, obl.

VELIKI ČETRTEK

ob 19h za +Martina Golavšek in Ožbelakove
VELIKI PETEK

ob 19h obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA

ob 19h za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.
VELIKA NOČ

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Marijo in Antona Pecl, obl., ter Franca Novak

*
Verouk bo v tem tednu kot običajno, odpade samo za 4. razred na veliko soboto.
Po Veliki noči verouka ne bo zaradi počitnic, začel se bo spet v ponedeljek, 16. aprila.
Sestanek staršev letošnjih prvoobhajancev bo v petek, 20. aprila, ob 17. uri.

*************************************************************
CVETNA NEDELJA

Evangeliji poročajo, da je Jezus nenehno na poti. Za svoje
delovanje nima stalnega kraja, temveč potuje po vsej deželi.
Z izjemo voženj s čolnom, gre zmeraj peš. A kako
nenavadno je bilo dejanje ob njegovem prihodu v Jeruzalem,
kamor je prijahal na osličku. V to mesto namreč ne prihaja
kot romar, učitelj ali čudodelnik, temveč kot napovedani
kralj ob koncu časov. Toda ne prihaja kot osvajalec, tudi ne
kot kralj nad vojsko z vojaki in orožjem; njegov prihod je
nenasilen, skromen in miroljuben. Nič noče imeti z zunanjo
slavo, močjo, prisilo in nasiljem. Ne prinaša nič drugega
kakor samega sebe, svoje poslanstvo in svojo besedo.
Nikogar ne želi prisiliti ali premagati, vse pa želi pridobiti
zase – za svoj odnos z Bogom, za svojo pot!
Po: K. Stocku

BLAGOSLOV

VELIKONOČNIH JEDIL

NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

Vsem želim z notranjim veseljem ožarjene
velikonočne praznike!
Janko Cigala, župnik

